Manažment opätovného funkčného využitia územia

Príručka pre prípravu CircUse tréningového kurzu v
partnerských krajinách
Verzia 2.4.2
Berlín, 08/2011
Autori:
Maic Verbücheln a Thomas Preuss
Nemecký inštitút pre urbanizáciu
(German Institute of Urban Affairs)

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

(CircUse)

Príručka pre prípravu pilotného tréningového kurzu CircUse v partnerských krajinách
www.circuse.eu

Obsah

OBSAH

OBSAH ........................................................................................................ 5
1.

ÚVOD .................................................................................................. 6

1.1. Ako čítať túto príručku ? ............................................................................... 6
1.2. Prehľad modulov tréningového kurzu ........................................................... 7

2.

ORGANIZÁCIA TRÉNINGOVÉHO KURZU .............................................. 8

3.

PRÍPRAVA MODULOV PRE TRÉNINGOVÝ KURZ ................................... 9

3.1. Využitie, „spotreba“ územia –problémová analýza a vzájomné súvislosti
(Modul 1) ...................................................................................................... 9
3.2. Manažment opätovného funkčného využitia územia – Princípy, ciele a
stratégia (Modul 2) ..................................................................................... 15
3.3. Pilotné scenáre pre samosprávy - potenciál územia a varianty rozvoja
samospráv. (Modul 3) ................................................................................ 22
3.4. Účastníci Manažmentu opakovaného využitia územia (modul 4) ............... 27
3.5. Nástroje regionálneho Manažmentu opakovaného využitia pôdy (modul 5)
31
3.6. Akčné plány Manažmentu opakovaného využitia pôdy (modul 6) .............. 35

4.

PRÍLOHY........................................................................................... 42

4.1. Príklad využitia územia v Rakúsku ............................................................. 42
4.2. Napríklad rozvoja populácie v oblasti Voitsberg ........................................... 43

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Príručka pre prípravu pilotného tréningového kurzu CircUse v partnerských krajinách
www.circuse.eu

1. Úvod

Cieľom tohto dokumentu je podporiť a rozšíriť myšlienku manaţmentu opätovného vyuţitia
územia (CircUse) prostredníctvom implementácie tréningových kurzov v rôznych členských
štátoch EU. V tomto dokumente nájde čitateľ pomoc pri príprave CircUse tréningového
kurzu. Základy príručky čerpajú z pilotného tréningového kurzu, ktorý sa konal v
Baernbachu (Rakúsko) v máji 2011. Pilotný tréningový kurz mal názov “Vyuţitie územia
zajtrajška v regióne Voitsberg”.1
Príručka obsahuje materiály pre tréningový kurz zoskupené do jednotlivých tréningových
modulov. Moduly zahŕňajú strategické a praktické aspekty manaţmentu opätovného
vyuţitia územia orientované na mestské a regionálne plánovanie, informáciu o vyuţití pôdy
a územia, informáciu o spolupráci (napr. medzi samosprávami, a verejnými a súkromnými
partnermi), o podporných programoch a schémach a ekonomických stimuloch.
Príručku musí kaţdá účastnícka krajina programu CircUse prispôsobiť, adaptovať na svoje
pomery, zohľadniť aspekty národnej rámcovej politiky, rešpektovať stupeň a skúsenosti v
oblasti manaţmentu územného plánovania a rozvoja, vziať do úvahy, aká je aktuálna
situácia vyuţitia území a aká ja hierarchia a zodpovednosti všetkých relevantných
zainteresovaných strán pri ďalšom plánovaní a rozhodovaní o vyuţití územia. Je dôleţité
poznamenať, ţe spomenuté aspekty sú závislé na tom, ku ktorému urbanizačnému celku, či
samospráve sa vzťahujú a nie sú prenosné, či kopírovateľné z jedného členského štátu na
druhý. Adaptácia študijného materiálu sa musí pripraviť na úrovni magistrátu alebo
vyššieho samosprávneho celku. Kurz bude mať napokon i nadnárodný charakter, pretoţe
sa bude dať pouţiť ako podpora pri realizácii workshopu v iných regiónoch, ako aj v iných
projektoch zameraných na manaţment “brownfieldov”(poškodených urbanizovaných
území), sivých území, a zelených území.
1.1. Ako čítať túto príručku ?
Nasledovné body popisujú, ako je členená štruktúra tejto príručky.
Kapitola 2 popisuje úlohy a organizáciu pilotného kurz (napr.
účastníkov, zoznam úloh).

časový harmonogram,

Kapitola 3 je rozdelená do 6 podkapitol podľa modulov CircUse tréningových kurzov
(prosím, pozrite kapitolu 3.1 aţ 3.6).
Moduly uvedené v kapitolách 3.1 aţ 3.6 zahŕňajú úvod do problematiky, teoretické
zdroje, a príklady z praxe.
1

Prosím, prečítajte si nasledovnú doplňujúcu informáciu: 2.4.1 Výsledky pilotného tréningového kurzu v Baernbachu a
http://www.circuse.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=13&5dbab8e86df0b4b3a1f47bd7a00df032=13f28f
f7b095557e44fe9075d5a08640 (3. júna 2011).
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Moduly rozpísané v kapitolách 3.1 aţ 3.6 obsahujú základom pre prezentáciu pre kurz.
Moduly obsiahnuté v kapitolách 3.1 aţ 3.6 slúţia ako základ pre prezentáciu, ktorá sa
pouţije na kurze.
Moduly v kapitolách 3.1 aţ 3.6 sa väčšinou dajú priamo pouţiť pre všetky skupiny
účastníkov, ale musia byť adaptované na skutočnosti miestneho významu. Textové
časti písané kurzívou uvedené v zátvorkách treba doplniť všade tam, kde je to
potrebné, resp. moţné. Napríklad: (vložte názov krajiny / regiónu/ mesta).
Niektoré časti textu v kapitolách 3.1 aţ 3.6 predstavujú príklady pouţité na pilotnom
tréningovom kure v Baernbachu a môţu byť prevzaté ako vzor, alebo šablóna. Tieto
časti textu sú označené kurzívou, ako napríklad v Prílohe príručky: Pilotný tréningový
kurz využitia územia v Rakúsku
Suma sumárum: informácie uvedené v tejto príručke Vám pomôţu zrealizovať “CircUse
tréningový kurz” vo vašej krajine, ale musia byť prispôsobené podľa Vašich národných
alebo regionálnych cieľov.
1.2. Prehľad modulov tréningového kurzu
Materiál pre tréningový kurz je rozdelený do 6 hlavných modulov.
Modul 1: Dopad vyuţitia územia – problémová analýza a vzájomné súvislosti
Modul 2: CircUse - princípy, ciele a stratégia
Modul 3: Pilotná samospráva – potenciál územia a rozvojové varianty/scenáre
Modul 4: Zainteresované strany, účastníci CircUse
Modul 5: CircUse nástroje
Modul 6: CircUse akčné plány
Nasledujúce kapitoly sú členené tak, ako má byť členený kurz a reprezentujú pracovný
materiál pre prípravu a realizáciu CircUse tréningového kurzu v partnerských krajinách.
Kaţdá kapitola sa vzťahuje na jeden tréningový modul.
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2. Organizácia tréningového kurzu

Organizáciu je dôleţité začať pripravovať s dostatočným predstihom pred samotným
kurzom. Odporúča sa začať 5 mesiacov pred presným dátumom kurzu. Navrhujeme
nasledovný harmonogram:
 Prvý mesiac: Zarezervujte si miesto a dátum konania plánovaného kurzu. Prosím
zváţte dôkladne miesto konania a jeho dostupnosť pre všetkých účastníkov.
 Druhý mesiac: Nakontaktujte všetky zainteresované strany (stakeholderov) v
regióne (telefonicky a e-mailom).
 Tretí a štvrtý mesiac: Naplánujte program, pozvánky na kurz, pripravte tlačenú a
elektronickú formu prezentácie (podrobnejšie v kapitole 3). Opäť kontaktujte
zainteresované strany.
 Piaty mesiac: Vlastná realizácia kurzu
Príslušné zainteresované strany na regionálnej úrovni sa môţu líšiť, ale vo všeobecnosti
sa dajú zoskupiť do týchto skupín:
Plánovači územného rozvoja a odborníci z magistrátov a vyšších územných celkov,
Osoby, ktoré rozhodujú na magistrátoch a vyšších územných celkoch (úradníci v
administratíve, vlastníci pôdy a developéri),
Ďalšia zainteresovaná odborná verejnosť.
Je veľmi dôleţité zainteresovať všetkých, ktorí majú právo rozhodovať a zodpovedných
pracovníkov pre kaţdú príslušnú tému (pozrite úvod).
Agenda by mohla byť rozčlenená nasledovne:
Prvý deň
09:00 - 09:30

Privítanie a úvod

09:30 – 10:30

Modul 1: Problémová analýza a vzájomné súvislosti –
momentálny stav a perspektíva

10:30 – 11:15

Modul 2: Princípy, politika a stratégia CircUse

11:15 – 11:45

Modul 3: Modelový magistrát: Potenciál územia a scenáre
rozvojových plánov

11:45 – 12:30

Obed
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12:30 – 13:30

Exkurzia so sprievodcom do ......(vložte mesto): Rozvoj a
potenciál využitia územia v …......(vložte mesto)

13:30 – 14:30

Pokračovanie Modulu 3: Modelový magistrát: Potenciál územia
a scenáre rozvojových plánov

14:30 – 15:15

Modul 4: Aktéri programu CircUse

15:15 – 17:00

Modul 5: Nástroje programu CircUse

Druhý deň
09:00 - 09:30

Spätné väzby ku dňu 1

09:30 – 12:30

Modul 6: Akčný plán pre
regiónu)..

…..(vložte názov mesta alebo

 Vývoj akčného plánu
 Prezentácia výsledkov
12:30 - 13:00

Spätná väzba

3. Príprava modulov pre tréningový kurz

3.1.

Využitie, „spotreba“ územia –problémová analýza a vzájomné súvislosti
(Modul 1)

3.1.1. Úvod do modulu 1
Modul 1 sleduje nasledovné ciele:
Uvedenie do problematiky manaţmentu opätovného vyuţitia územia
Všeobecné aspekty súvisiace s problémami rozvoja zastavania územia
Identifikácia vzájomných súvislostí a trestnoprávnych problémov s nekontrolovaným
zabratím / zastavaním územia
Obsah tohto Modulu 1 je nasledovný:
Vyuţitie územia v danej krajine (napr. hnedé územia – brownfieldy, poškodené
urbanizované územia: ich zmapovanie a potenciál, rozvoj sídelných štruktúr
a súvisiacich nákladov na infraštruktúru)
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Ciele národnej stratégie udrţateľného rozvoja (ak existuje) alebo iného relevantného
politického dokumentu, koncepcie v príslušnej krajine či regióne
Súčasná situácia v danom štáte, regióne, či meste
Výstupy a výsledky vyuţitia územia v poslednej dekáde (ekologické, sociálne a
urbanizačné problémy)
V nasledovných podkapitolách nájdete obsahové okruhy pre prípravu tréningového modulu
1.
3.1.2. Využitie územia na/v ………(vložte názov vašej krajiny)
Zem – ako taká vo všeobecnom význame – sa nedá “spotrebovať”. “Spotrebovanie” územia
vieme lepšie formulovať ako bezprostrednú, a nepretrţitú stratu biologicky produktívnej
pôdy kvôli výstavbe budov a súvisiacim dopravným, technickým a energetickým sieťam
a produktovodom pre tieto budovy. Ďalšími dôvodmi sú intenzívne vyuţívanie pôdy pre
ľudí, ťaţbu prírodných zdrojov, skládky odpadov, jadrové elektrárne a inú intenzívnu ťaţbu.
„Spotrebovanie“ územia v širšom zmysle je tieţ nezanedbateľné v poľnohospodárskom a
lesníckom odvetví pre primárnu produkciu. Rozloha biologicky produktívnej pôdy sa
zmenšuje aj o plochy, ktoré sú popretkávané nepriepustnými materiálmi (napr. asfaltom,
betónom) alebo aj tie, ktoré sú separované od atmosféry kvôli budovám.
Faktory, ktoré ovplyvňujú vyuţitie územia a podoby sídelnej výstavby sú napríklad :
demografický vývoj
ekonomický vývoj regiónu
ekologická situácia v regióne
cena nehnuteľností
Pre lepšie uvedenie účastníkov workshopu do problematiky vyuţitia územia vo Vašej
krajine a regióne sa odporúča demonštrovať dôleţitosť tejto tematiky. V prílohe 4.1
nájdete príklad z Rakúska.

a. Opustené a zanedbané územia – stav a potenciál
V
roku
....
(vpíšte
rok)..
sa
podľa
štúdie
.....
(vložte
štúdiu
) odhadovala rozloha zanedbaných území po predošlých priemyselných a komerčných
objektoch na/v.... (vložte názov Vašej krajiny)… na … (vložte údaj o rozlohe napr. 130
km2). Niektoré plochy sa síce opätovne vrátia do uţívania, ale kaţdým dňom pribudnú nové
opustené priemyselné a komerčné územia o rozlohe pribliţne ... (vložte rozlohu napr.
30.000 m²). Územie, ktoré sa vráti do opätovného uţívania, sa musí zanalyzovať podľa
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lokality a aktuálnej poţiadavky. Výsledky ukazujú, ţe pribliţne .. (vložte výsledok napr. 20
%).. ročnej poţiadavky na nové stavebné plochy by mohli byť nahradené revitalizáciou
opustených území. Zistilo sa, ţe …(vložte počet napr. 85 %).. opustených území nie je
vôbec kontaminovaných. Iba …( vložte počet napr. 15 %) je podozrivých z kontaminácie. A
iba …( vložte počet napr. 2-3 %)… takýchto území potrebuje očistenie od škodlivých látok.

b. Náklady na rozvoj sídelných celkov a infraštruktúry
Plánovanie, príprava územia pre výstavbu a sprievodné opatrenia predstavujú značné
náklady. Povaha a rozsah týchto nákladov závisí od druhu a úrovne zamýšľanej investičnej
aktivity. Náklady vzniknú v nasledovných oblastiach:
Vnútorný rozvoj: Výška nákladov na rozvoj sídelného celku závisí od pomeru plochy
územia, ktoré sa má zabrať k vlastnej zastavanej ploche ako takej (táto sa rovná súčtu
všetkých zastavaných plôch včítane priľahlých plôch potrebných pre dopravu, zelené
zóny, atď.). Čím rozsiahlejšia a redšie zastavaná plocha, tým je väčšia časť územia
rozvíjaná. Vnútorný územný rozvoj zahŕňa dopravný systém, kanalizačný systém,
pouličné osvetlenie rovnako ako zelené zóny a protihlukové bariéry.
Vonkajší rozvoj: Nové sídelné celky musia byť prepojené s existujúcimi celkami v okolí,
pripojené na existujúcu dopravnú infraštruktúru, siete a produktovody. Táto
poţiadavka si môţe niekedy vyţiadať výrazné zmeny v štruktúre aj za hranicami
vlastného nového sídelného celku. Poloha a rozloha nového sídelného celku
a
prepojenie so susediacimi sídelnými celkami sú primárnymi faktormi pri určení výšky
nákladov, ktoré v súvislosti s výstavbou vzniknú.
Náklady na kompenzačné opatrenia: Získanie povolení pre novú výstavbu je častou
príčinou neoprávnených zásahov do prírody a krajiny; tieto neoprávnené zásahy musia
byť kompenzované (napr. prostredníctvom ozdravných opatrení, rozšírením vyuţitia,
zalesnením, atď.). Rozsah kompenzačných nákladov primárne závisí od úrovne dotácií
a kvality opatrení.
Náklady na plánovanie a koordináciu: Okrem priamych nákladov súvisiacich s
plánovaním výstavby sídelných štruktúr, existujú ďalšie náklady spojené s realizáciou
(plánovanie a príprava, koordinácia projektu, súčinné procesy, odborné posudky atď.).
Poţiadavka na vývoj a plánovanie ďalších sídelných celkov, ktoré majú byť trvalo
udrţateľné a majú spĺňať demografické a viacgeneračné nároky je “témou budúcnosti” pre
mestá, samosprávy a regióny, a prináša so sebou dlhodobé následné follow-up náklady na
územný rozvoj. Zatiaľ čo v súčasnosti prevaţuje dôraz na to, aké budú dlhodobé následky
zonácie včítane technickej a sociálnej infraštruktúry, v budúcnosti by mala byť v súvislosti s
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plánovaním a rozhodovaním o sídelných celkoch venovaná väčšia pozornosť prínosom a
benefitom zo zonácie územia pre jeho ďalší rozvoj.

Systém príjmov miest a samospráv v/na ...... (vlož názov krajiny) je orientovaný na ……
…(vložte napr. obyvateľov) a je dôleţitý pre výber aktivít na lokálnej úrovni. Samosprávy si
často navzájom konkurujú ohľadom prilákania nových obyvateľov, hlavne mladých rodín.
Jedným z nástrojov, ktoré vyuţívajú pre prilákanie nových obyvateľov je …. (vložte napr.
nejaký druh finančnej kompenzácie alebo daň z príjmu). V mnohých regiónoch
demografické zmeny prispievajú k rozvoju sídelných celkov. Často pouţívaným nástrojom
pre prilákanie nových rodín je …(vložte príklad, napr. projektovanie obytných štvrtí)....pre
rodinné domy pre jednu alebo dve rodiny. S tým však súvisí potreba novej, alebo rozšírenia
existujúcej infraštruktúry. Vo všeobecnosti je teda dopad na sociálnu rovnako ako
technickú infraštruktúru.
c. Súčasný a budúci rozvoj využívania území v/na……(vložte názov krajiny)
Nové developérske oblasti sa nachádzajú hlavne na vidieku, a nie v centrách miest,
tým pádom sú vzdialené od dopravných uzlov.
Prognóza vývoja populácie na rok …. (vložte rok) podľa štúdie …. (vložte názov štúdie)
udáva, ţe …(vložte výsledok štúdie, napr. nie je veľa oblastí s rastovou tendenciou).....
V posledných rokoch hustota obyvateľov vo vnútri miest …(vložte výsledok napr.
klesá) ... a v perifériách …(vložte výsledok napr. rastie)... Typickými príkladmi sú
regióny, ..…(vložte príklad, napr. Bratislava, atď.)..
Nárast vyuţitia územia pre sídelné celky vedie k redukcii hustoty, ţivelného
rozširovania výstavby a fragmentácii krajiny.
V mnohých regiónoch ..... (vložte názov krajiny) je vysoký dopyt po …(vložte výsledok
napr. obydliach).., na druhej strane v mestách a na dedinách je veľa …(vložte výsledok
napr. prázdnych domov alebo domov obývaných jedinou osobou)… To vedie k redukcii
hustoty alebo strate funkčnosti v centrách a súčasne k nárastu zastavaných plôch.

3.1.3. Ciele národnej ...(vložte relevantnú špecifikáciu , napr. trvalo udržateľnej)
stratégie … (vložte názov Vašej krajiny)
Národná stratégia ....... (vložte jej názov).. .... (Vložte názov krajiny) … definuje …(vložte
“čo”- obsah, napr. ochrana prírodných území, alebo ekosystémov, územný rozvoj, trvalo
udržateľný rozvoj regiónu)… V tejto súvislosti sa navrhuje redukcia …(vložte čoho).. na
ţelaný stav …(vložte stav ).

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Príručka pre prípravu pilotného tréningového kurzu CircUse v partnerských krajinách
www.circuse.eu

3.1.4. Situácia v/na … (vložte názov Vašej krajiny), a v regióne … (vložte názov
regiónu alebo mesta)
a. Prognóza rastu populácie
V …(vložte rok, napr. 2010).. bol počet obyvateľov …(vložte číslo). Demografický vývoj v
posledných rokoch bol
…(vložte tendenciu, výsledok).. Podľa …(vložte názov zdroja
informácie, napr. Sčítanie obyvateľov, domov, a bytov) bude v regióne v roku .. (vložte
rok, napr. 2030) …(vložte výsledok, napr. o 10 % menej obyvateľov).
b. Skladba vekovej štruktúry
Očakáva sa, ţe región …(vložte názov regiónu).. čaká v roku …(vložte rok).... …(vložte
výsledok, napr. silné starnutie populácie). Hoci je prognóza pre celý región, výsledky
naznačujú budúci trend.
c. Existencia opustených a spustnutých území a stavieb
V roku .. (vložte rok).. sa podľa štúdie ..... (vložte jej názov) plocha opustených a
zanedbaných území po predošlých priemyselných a komerčných objektoch v.. (vložte
región, napr. Voitsberg)… odhadovala na… (vložte plochu, napr. 45.000 m2).

3.1.5. Následky spotrebovania zeme
V husto osídlených krajinách ako .. (vložte krajinu).. predstavuje vyuţitie územia riziko
pre .. (vložte riziko, napr. biologickú diverzitu a kultivovanú pôdu).... rovnako ako aj pre
dlhodobú perspektívu kvality ţivota širokého spektra obyvateľstva. Zreteľná je vzájomná
súvislosť medzi vyuţitím územia a rozširovaním sídelných systémov s klimatickými
zmenami, ochranou pred povodňami, rozvojom dopravy a spotrebou energií. Naviac
úrodná pôda sa viac a viac zastavuje, vyuţíva na produkciu biomasy, vysoko kvalitných
zdrojov potravín a krmív.
Ďalej okrem sociálnych, a ekonomických dopadov rozširovania sídelných systémov sú tu aj
ekologické dopady popísané ďalej.
a. Ekologické dopady
Pôda a zelené zóny strácajú svoju funkčnosť.
Úrodná a poľnohospodárska pôda pre produkciu zdrojov potravín alebo zdrojov
obnoviteľnej energie sa môţe stratiť.
Krajina bude popretkávaná dopravnými cestami a ulicami. Biotopy ţivočíchov a rastlín
budú oddelené, migračné cesty prerušené a rozsah pohybu ţivočíchov narušený.
Ţivotný priestor sa zúţi.
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Mikroklíma bude narušená. Zástavba ohrieva vrchné vrstvy zeme a bráni výmene a
pohybu vzduchu v regióne.
Zem popretkávaná technickými sieťami stráca svoju funkciu zadrţiavať spodné vody a
prečisťovať vodu. Rovnováha kolobeh vody bude narušený a vzrastie hrozba povodní.
Rekreačné oddychové zóny v blízkosti nových sídelných celkov sa stratia, alebo budú
nepriaznivo ovplyvnené. Ľudia budú cestovať dlhšie vzdialenosti k iným rekreačným
zónam.
Vzrastie dopravný ruch kvôli predĺţeniu tratí, čo povedie k zvýšenému hluku,
poškodeniu klímy a produkcii nezdravých emisií.
b. Ekonomické dôsledky
V stredne a dlhodobom horizonte porastú náklady na zachovanie, údrţbu alebo
adaptáciu nepotrebnej alebo nie naplno vyuţívanej infraštruktúry, napr. kanalizáciu,
vodovody, miestnu verejnú dopravu, školy.
V stredne a dlhodobom horizonte pribudnú náklady na výstavbu infraštruktúry pre
nové sídelné celky.
Nárast uvoľnených, neobsadených budov a stavieb povedie k zvýšeniu nákladov na
údrţbu.
Porastú individuálne náklady na údrţbu a vyuţívanie jedného, dvoch, alebo viacerých
automobilov pre kaţdú rodinu.
Tu uvádzame best practice príklad:

Best Practice: Kalkulačka nákladov na infraštruktúru
Oblasť Nižne Rakúsko (Niederösterreich) vyvinula kalkulačku nákladov na infraštruktúru
(Niederösterreichischer
Infrastrukturkostenkalkulator
(NIKK)).
NIKK
má
pomôcť
samosprávam pri výpočte dlhodobých dopadov z rozvoja sídelných celkov. Pozornosť sa
zameriava na náklady a daň z príjmu. Výpočet využíva na jednej strane praktické údaje
zozbierané v Nižnom Rakúsku a na druhej strane údaje, ktoré musí zadať užívateľ. Nástroj
porovnáva rôznu polohu a poskytne prvotný odhad príjmov a výdajov. Tento nástroj je
teraz v testovacej fáze, ktorá bude ukončená koncom roka 2011.
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c. Dopad na sociálny a urbanizačný rozvoj
Demografické zmeny a nové stavby na vidieku majú za následok stratu obyvateľov v
tradičných širších mestských častiach a v centrách miest.
Koncentrácia komercie alebo nákupných centier v zelených zónach vedie k poklesu
zásobovacích zariadení v centrách miest.
Čoraz častejšia dezolácia v centrách miest, kvôli prázdnym bytom, domom obchodom,
a priemyselným objektom môţe vyústiť do sociálnej neistoty.
Vzdialenosť medzi miestom bývania, prácou, obchodom a oddychovou zónou rastie
kvôli narastajúcej separácii týchto zón. Nároky na čas a peniaze pre dennú mobilitu
vzrastajú.
Vzrastá problém dostupnosti pre určité špeciálne populačné skupiny, ako deti, starí
ľudia, a domácnosti bez auta.

3.2. Manažment opätovného funkčného využitia územia – Princípy, ciele a
stratégia (Modul 2)
3.2.1. Úvod do modulu 2
Ciele modulu 2:
Porozumenie metodike manaţmentu opätovného funkčného vyuţitia územia
Ujasnenie pojmov súvisiacich s CircUse metódou
Pridaná hodnota CircUse pre konvenčné tradičné plánovanie
Obsah modulu 2:
Princípy manaţmentu opätovného funkčného vyuţitia územia
Ciele manaţmentu opätovného funkčného vyuţitia územia
Stratégia manaţmentu opätovného funkčného vyuţitia územia
Rozsah aktivít manaţmentu opätovného funkčného vyuţitia územia

3.2.2. Princípy manažmentu opätovného funkčného využitia územia
Podobne ako sa recyklačné princípy stali v posledných rokoch jednotnou platformou v
odpadovom hospodárstve , “manaţment opätovného funkčného vyuţitia územia” by sa mal
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stať uznávanou koncepciou pre trvalo udrţateľné vyuţitie krajiny. Materiálové cykly slúţia
ako model pre manaţment opätovného funkčného vyuţitia územia: vybudované mesto sa

poníma ako systém so štrukturálnym zabezpečením, v ktorom celkové územie má zostať
nezmenené, ale v ktorom sú za určitých okolností celé štvrte alebo priemyselné časti
demontované, rozobrané alebo zbúrané za účelom ďalšieho následného vyuţitia. Štruktúry,
ktoré uţ viac nevyhovujú opätovnému vyuţitiu sú demolované alebo ozdravené
(revitalizované); v oblastiach s veľkým tlakom na vznik novej sídelnej štruktúry sú
implementované urbanizačné opatrenia. Myšlienka “cirkularity”, čiţe opätovného vyuţitia
predstavuje cyklus : vymedzenie územia pre rozvoj sídelného systému, vyuţitie sídelného
systému, jeho opustenie a opätovné vyuţitie.
Stratégia takéhoto charakteru slúţi na primárne a systematické vyhľadávanie moţností
vyuţitia potenciálu na rozvoj existujúcich opustených sídelných štruktúr a opätovné
vyuţitie opustených území. Zameriava sa výhradne na interný rozvoj (“recyklovanie”
opustených celkov, zvyšovanie hustoty, implementácia urbanizačných koncepcií,
viacnásobné vyuţitie, atď.). Jadrom stratégie je uzavretý cyklus, od plánovania vyuţitia,
vyuţívania, opustenia, aţ po opätovné zotavenie územia. Najvyšším cieľom je udrţať
dynamiku sídelných štruktúr. Ideálne by sa to malo dosiahnuť tak, ţe iba tá pôda, ktoré sa
v súčasnosti vyuţíva, sa opätovne vyuţije pre nové sídelné celky. Zonácia menších
územných celkov na ďalší rozvoj sa kategoricky nevylučuje, ale iba za podmienky, ţe sa
opätovne vyuţijú niektoré iné zanedbané územia, v iných sídelných celkoch. Manaţment
opätovného funkčného vyuţitia územia tak smeruje k minimalizácii zonačných
developérskych zmien v zelených pásmach a na opačnej strane aktivácii existujúcich
zastavaných území, včítane aktivácie zanedbaných území, stavebných prieluk atď.
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Obrázok 1: Diagram opätovného funkčného využitia územia: fázy, potenciál a
nástroje

a. Zonácia nových “zelených pásov ” pre ďalší vývoj (minimalizovať)
b. Zamietnutie plôch nevhodných pre ďalšie vyuţitie
c. Aktivácia potencionálnych území (posilniť)
hnedé územia brownfieldy (priemyselné, obchodné, vojenské)
voľné plochy medzi budovami vnútri sídelných celkov
územia urbanizačnej obnovy
územia spadajúce pod prebiehajúce plánovanie
Zdroj: Nemecký inštitút pre urbanizáciu (Difu 2005).
Manaţment opätovného vyuţitia územia je otvorený systému. Opustené územia bez
potenciálu na ďalší rozvoj sa vyradia z cyklu – a vyradia sa aj zo štatistík o sídelných
celkoch a dopravných uzloch. Hoci, môţe sa stať, ţe sa predsa len bude územie ďalej
rozvíjať v prípade, ak disponibilné územia nebudú postačovať. Manaţment opätovného
funkčného vyuţitia územia CircUse sa sústreďuje na systematickú spotrebu
potencionálnych disponibilných území a opätovné vyuţitie brownfieldov – poškodených
urbanizovaných území. Okrem toho sa dodrţuje myšlienka kontinuálneho vnútorného
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rozvoja so zreteľom na ekologické a ekonomické záujmy (recyklácia brownfieldov,
zvyšovanie hustoty, niekoľkonásobné vyuţitie…).
Z ekologického hľadiska manaţment opätovného vyuţitia územia určuje, ţe iba brownfieldy
alebo revitalizované brownfieldy sa budú uvaţovať ako zdroje pre opätovné vyuţitie.
Usiluje sa o ekologickú rovnosť : “stratené” - “získané” územie. Z ekonomické hľadiska
manaţment opätovného vyuţitia územia znamená, ţe sa budú opätovne vyuţívať tie
územia, ktoré prinesú najväčší úţitok – toto bude konštantne na zreteli pri akomkoľvek
vyuţití územia. Napríklad aj “nové” územia sa môţu rozvinúť pre vyuţitie, ak sa zabezpečí
adekvátna kompenzácia niekde inde. Ekonomická efektívnosť a hospodárnosť spolupracujú
“ruka v ruke”. Výsledkami manaţmentu opätovného vyuţitia územia sú napr. optimalizácia
efektívnosti vyuţitia územia, stabilizácia hustoty sídelných štruktúr a vyhnutie sa
nesprávnym investíciám v predimenzovaných sídelných celkoch.
V praxi často vzniká taký problém, ţe potreby alebo predstavy napr. investorov sa
nezhodujú s ponukou brownfieldov, ktoré sú k dispozícii pre ďalší rozvoj. Príčinou sú často
vysoké náklady spojené s vyčistením zanedbaných stavebných celkov, neuspokojivý časový
harmonogram sprístupnenia takéhoto územia pre práce, a nezodpovedané otázky ohľadom
financovania, pokrytia revitalizačných nákladov.
Stratégie na podporu manaţmentu opätovného vyuţitia územia čelia neustále zvyšujúcim
sa poţiadavkám na územie, na pôdu. Iba súčinnosťou viacerých nástrojov je moţné
dosiahnuť redukciu zaberania (zastavania) ďalšej pôdy.

3.2.3. Ciele manažmentu opätovného využitia územia
Politické ciele zamerané na opätovné vyuţitie územia by mali podporovať nasledovné
stanoviská:
Manaţment kvality: ochrana územných celkov prostredníctvom vnútorného rozvoja a
obnovy uţ pouţívaných území (napr. sídelných celkov).
Reštrikčné opatrenia: zamedzenie alebo limitovanie rozvoja nových území.
Oba aspekty sú prepojené, pretoţe ciele sa navzájom dopĺňajú: absolútna redukcia vyuţitia
nových území na jednej strane a na druhej strane kvalitatívne ciele čo sa týka vnútorného
rozvoja a obnovy miest.
V roku …(vložte rok, napr. 2005).. bola v/na …(vložte krajinu)..publikovaná .... …(vložte
strategický dokument, národnú rozvojovú koncepciu... )..ktorá vyjadruje kvantitatívne
rovnako ako kvalitatívne ciele smerujúce k trvalo udrţateľnému vyuţitiu území:
Redukciu zastavaných území na ......…(vložte údaj, napr. 90 %) do roku ...... (vložte
rok ).
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Definíciu záväzného koncepčného dokumentu pre regióny na obdobie do roku ....
(vložte rok ).
Zamedzenie nekontrolovaného rozširovania miest v rurálnych oblastiach.
Redukciu spotrebovania územia prostredníctvom zniţovania nadbytočnej ponuky
stavebných areálov, zachovaním rezerv stavebných
areálov, aktívnou tvorbou
regionálnej koncepcie územného rozvoja pre verejnosť, podporou opätovného rozvoja a
obnovy starých budov, napomáhaním a presadzovaním stavebných technológií a
postupov priateľských k ţivotnému prostrediu a posilňovaním recyklačných aktivít.
Zvyšovanie hustoty pomocou metódy “periférnej koncentrácie”.
Posilnenie identifikácie, stotoţnenia sa obyvateľov so svojím regiónom, aby sa predišlo
emigrácii zo štrukturálne nerozvinutých regiónov.
Tieto kvalitatívne a kvantitatívne ciele je moţné docieliť iba zmenou starého myslenia na
nové a podporou a rozvojom “inteligentných” nástrojov.
Hnacou silou uplatňovania zásad manaţmentu opätovného vyuţitia územia sú aj
ekonomické aspekty. Je dôleţité vyhnúť sa nákladom, ktoré vznikajú v nedostatočne
vyuţívaných resp. nevyuţívaných sídelných celkoch. Treba brať do úvahy demografický
vývoj, ktorý vedie v mnohých regiónoch Európy k ekonomickým a štrukturálnym zmenám.

Vo všeobecnosti musia krajiny podporovať obnovu existujúcich sídelných štruktúr aj
z pohľadu energetického (napr. klimatické zmeny). Pre dosiahnutie ekologických
a ekonomických výsledkov je teda opodstatnené priamo aplikovať nástroje manaţmentu
opätovného vyuţitia územia.

3.2.4. Stratégia manažmentu opätovného využitia územia
Manaţment opätovného vyuţitia územia je strategickou koncepciou s dlhodobou
perspektívou. Princípy tohto manaţmentu je moţné zahrnúť do diskusií týkajúcich sa
zabezpečenia trvalo udrţateľného rozvoja. Koncepcia manaţmentu opätovného vyuţitia
územia musí byť integrovaná pretoţe len:
integráciou všetkých relevantných stakeholderov (zainteresovaných strán) a ich
špecifických motívov a moţných reakcií,
zladením adekvátnych stimulačných nástrojov regulujúcich ponuku a dopyt na
realitnom trhu,
zosúladením decentralizačných a centralizačných riadiacich nástrojov rovnako ako
rešpektovaním mestských a regionálnych špecifík a vzájomných súvislostí,
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umoţní implementáciu manaţmentu opätovného vyuţitia územia v praxi. Manaţment
opätovného vyuţitia územia je zároveň riadiacou metódou pre celý región, pretoţe je
kombináciou relevantných opatrení pre vyuţitie potenciálu existujúcich stavieb a opätovné
vyuţitie brownfieldov, opustených a zanedbaných stavieb.
Manaţment opätovného vyuţitia územia znamená viac ako recykláciu územia. Strategický
prístup manaţmentu zahŕňa rozvoj existujúcich budov, opätovné vyuţitie brownfieldov,
aktiváciu stavebných celkov, kvalifikáciu funkčnosti sídelných štruktúr, ich súčasného
vyuţitia a zastavania pôdy. Manaţment opätovného vyuţitia územia v sebe zahŕňa
strategické prvky dôleţité pre implementáciu:
systematického zaznamenávania, evidenciu a monitorovanie existujúcich a budúcich
potenciálov územia,
systematické porovnávanie potenciálov aktuálneho a budúceho odhadovaného dopytu
na stavebné areály,
riadenia vyuţitia územia na vyššej úrovni vymedzením záväzných cieľov pre kvalitné
vyuţitie územia,
spolupráce v rámci samospráv, medzi jednotlivými samosprávami, a ďalšími
prímestskými regiónmi, medzi verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami,
zameranej na kvantitatívne a kvalitatívne vyuţitie územia alebo vyhľadávania nových
územných celkov,
mechanizmov pre kompenzáciu nákladov s ohľadom na zonáciu a zrušenie zonácie v
meste a regióne.
3.2.5. Rozsah aktivít v oblasti manažmentu opätovného využitia územia
Manaţment opätovného vyuţitia územia vyţaduje integrovanú a komplexnú koncepciu a
akčne orientované postupy. Tento komplexný prístup vyţaduje pouţitie skupiny nástrojov.
Do úvahy sa musia brať niţšie uvedené okruhy:
Informácie: pouţívajú sa všetky informačné nástroje, aby sa vyhlo nesprávnym
rozhodnutiam stakeholderov manaţmentu opätovného funkčného vyuţitia územia.
Všetky relevantné údaje o území sú transparentné, napr. brownfieldy, stavebné
prieluky, register stavebných území, majetkové vzťahy, informácie o kvalite pôdy, atď.
Ďalšími doplnkovými prvkami sú: poznanie stavebných prostriedkov, príprava best
practice príkladov a súťaţ medzi regiónmi v čo najlepšej aplikácii princípov
manaţmentu opätovného vyuţitia územia.
Plánovanie: plánovanie zahŕňa formálne a neformálne aspekty, teda urbanizačný
rozvoj, koncepty orientované na časti a polohu. Tieto aspekty sú zhrnuté
v regionálnych koncepciách , ako je plán rozvoja územných celkov alebo regionálna
koncepcia …(vložte názov koncepcie)
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Spolupráca: spolupráca znamená inštitucionálnu, formálnu spoluprácu, napr.
kolektívnu právnu formu alebo neformálnu spoluprácu ako napr. formou koordinačných
mítingov. Pojem spolupráca zahŕňa aj nástroje na spoluprácu medzi verejnými
organizáciami, alebo partnerstvami verejných a súkromných subjektov.
Organizácia/Vedenie: sem spadajú organizačné prostriedky, napr. vznik
regionálneho alebo miestneho funkčného odboru alebo pracovnej skupiny pre
manaţment opätovného vyuţitia územia, skumulovanie administratívnych postupov
alebo viacerých personálnych kompetencií.
Ekonomické stimuly, rozpočty a investície: patria sem existujúce národné
podporné programy, rovnako ako príspevky a fondy na regionálnej a mestskej úrovni.
Implementácia nových ekonomických nástrojov alebo optimalizácia existujúcich
nástrojov sa zameriava na rozdelenie finančných kompenzácií pre vnútorné rozvojové
opatrenia, reformu dane z nehnuteľností, obchod s pozemkovými certifikátmi alebo
poplatky za vymedzenie nového územia. V/na …(vložte krajinu).. a hlavne v ...
…(vložte oblasť, kraj).. existujú nasledovné ekonomické stimuly:
…(vložte príklad, napr. vnútorný rozvoj podporovaný nejakým rezidenčným fondom
)..
…( vložte príklad, napr. podporné služby investorom stimulujúce opätovné využitie
brownfieldov, zanedbaných a opustených území)..
Marketing: aktívne marketingové stratégie pre vnútorný rozvoj (napr. cieľovo
orientované
marketingové
koncepcie,
poskytnutie
výhod,
ako
finančné
sprostredkovanie), integrácia privátnych realitných kancelárií do marketingových
aktivít, alebo optimalizácia reaktívneho marketingu so zameraním na manaţment
opätovného vyuţitia územia (napr. zriadenie kontaktného bodu pre problematiku
manaţmentu).
Legislatíva a požiadavky: od roku …(vložte rok).. je mobilizácia území pre výstavbu
hlavnou náplňou …(vložte názov legislatívy)... Relevantné poţiadavky sú:
…(vložte relevantnú požiadavku)..
…( vložte relevantnú požiadavku)..
…( vložte relevantnú požiadavku)..
Selektívne rozlišovanie medzi akčnými postupmi nie je moţné, ani rozumné. Naviac všetky
akčné postupy predstavujú jednotlivé prvky, ktoré spolupracujú a sú súčasťou jednotného
prístupu.
Nutnosť integračnej politiky sa stáva zreteľnou s ohľadom na urbanizačný rozvoj a obnovu,
pretoţe sa zameriava na redukciu (napr. odstraňovanie prázdnych rodinných domov) a
zlepšenie ţivotného priestoru, ako aj optimalizáciu a rozširovanie infraštruktúry. Z tohto
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dôvodu je nevyhnutné zváţiť neformálne plánovanie (napr. rámcový plán, integračná
rozvojová koncepcia), ekonomické stimuly a oţiviť účasť obyvateľov (napr. pri plánovaní,
realizácii). Naviac existuje spojitosť so sociálnym urbanizačným rozvojom, nakoľko nové
projekty by sa mohli realizovať na území stavebných prieluk alebo brownfieldov.

Best Practice: Zvýšiť hustotu v mestách Graz and Eisenerz (Rakúsko)
Project
„Dichtedialog
–
Sozial
verträgliche
Bebauungsdichte"
(pozrite:
www.dichtedialog.at) generuje možnosti na podporu zvyšovania urbanizačnej hustoty v
tradičných sídelných štruktúrach. Návrhy na zvýšenie urbanizačnej hustoty sú podané a
prerokované s obyvateľmi dotknutých území.

Prezentácia rôznych akčných postupov v rámci manaţmentu opätovného vyuţitia územia
vyzdvihuje fakt, ţe strategické prístupy integrujú reálne plánovanie a procedúry.

Manaţment opätovného vyuţitia je teda
relevantné zúčastnené strany a nástroje.

“plánovacia”

metóda,

pretoţe

kombinuje

3.3. Pilotné scenáre pre samosprávy - potenciál územia a varianty rozvoja
samospráv (Modul 3)
Manaţment opätovného vyuţitia územia by mal byť aktívnou súčasťou politiky obcí. Má
vyuţitie pre potreby sledovania celkového potenciálu územia a realistického odhadu
súčasného a budúceho dopytu po stavebných pozemkoch. Ale Manaţment opätovného
vyuţita zastavaného územia musí byť integrovaný s výhľadom na stály rozvoj obce.
Hlavnými faktormi pre formuláciu aktuálnych a budúcich moţnosti sú scenáre.
3.3.1. Zavedenie modulu 3
Ciele školiaceho modulu 3 sú nasledujúce:
budúcnosť rozvoja mesta ... (doplňte mesto) .. s prihliadnutím na princípy CircUse
kontrola moţností vnútorného rozvoja
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zoznámiť sa s vyváţenými prístupmi a scenármi vývoja pre dosiahnutie trvalo
udrţateľného hospodárenia s pôdou
zoznámiť sa s praktickými nástrojmi pre realizáciu Manaţmentu opätovného vyuţitia
územia v samospráve / regióne

Obsah školiaceho modulu 3 je nasledujúci:
manaţment opätovného vyuţitia územia v samospráve
moţnosti vyuţitia vnútorných a okrajových území
bilancie a prognózy územného rozvoja
správa dát
vývoj plánovania na úrovni samosprávy
metódy scenárov

3.3.2.

Možnosti vnútorného a vonkajšieho rozvoja územia.

V rámci predbeţného a právne záväzného územného plánovania je budúce vyuţitie územia
v konkrétnej obci dané moţnosťami vonkajšej expanzie a vyuţitia vnútorných oblastí, ktoré
sú v súlade so súčasnými poţiadavkami na bytovú a komerčnú zástavbu.
Tabuľka 1: Oblasti s veľkým potenciálom pre vonkajšiu / vnútornú expanziu
a rozvoj
Vonkajšie / Rozšírenie
možností rozvoja
(Nedostatočne vyvinuté
okrajové plochy)

Teoretický vývoj zásob bez (špecifického)
plánovaného určenia
Regionálne plánované rezervy (predpokladané
stavebné pozemky)
Prípravný plán vyuţitia územnej rezervy
(stavebné pozemky čakajúce na rozvoj)
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Právne záväzné plánované územné rezervy, ktoré
sú v zásade vymáhateľné (RAW stavebný
pozemok)
Vnútorné možnosti rozvoja

Medzery medzi objektami (pozemky pripravené
pre rozvoj) v rámci okruhu riešení, rastúce právne
záväzné územné plány
Medzery medzi objektami v okruhu právne
záväzného územného plánu, presnejšie v rámci
existujúceho vývoja a neplánovaných vnútorných
plôch
Slabo rozvinuté pozemky / príleţitosti pre výplne
Staré priemyselné a vojenské pozemky
Voľné budovy
Pozemky, ktoré budú opustené v dohľadnej
budúcnosti

Zdroj: Nemecký inštitút pre mestské záležitosti, vlastná schéma.

Manaţment opätovného vyuţitia územia sa zameriava predovšetkým na systematické
vyuţívanie potenciálu existujúcich štruktúr. Preto tieto potenciály môţeme rozdeliť na:
Právne záväzné územné rezervy (pozemok pripravený pre rozvoj)
Brownfieldy / poškodené územia (bývalé obchodné, priemyselné alebo vojenské
pozemky alebo opustená pôda po asanácii bytových domov v mestskej zástavbe)
Potenciál pre zvýšenie hustoty v oblasti bývania
Medzery medzi objektmi (z dôvodu demolácie budov, rovnako ako nedokončený rozvoj
právne záväznej územnej rezervy)
Dovybavenie a opakované pouţitie existujúcich štruktúr
Potenciály nepokrytých alebo variabilných povrchov
S ohľadom na demografické zmeny rastie potreba posúdiť vhodnosť existujúcich moţností
územia v súvislosti s rozdielmi podľa veku a meniacimi sa potrebami na strane dopytu
(Manaţment ţivotného cyklu: Moţnosti revitalizácie s ohľadom na konštrukčné riešenia a
sociálnu dimenziu obytných štvrtí). Pre potreby predvídavého riadenia je potrebné presné
sledovanie zmien vo vývoji voľných pozemkov, občianskej a komerčnej zástavby. V prípade
postupne klesajúceho dopytu zvlášť staršie priemyselné alebo obchodné oblasti môţu trpieť
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dlhodobou fázou nedostatočného vyuţitia existujúcich pozemkov a stavieb (nevyuţité pôdy
a zástavby).
V skutočnosti je pre trh k dispozícii len obmedzené mnoţstvo zaznamenaných existujúcich
potenciálov územia. Plánovacie obmedzenia, rozhodnutia rád samospráv o politike
územného rozvoja, ako aj záujmy vlastníkov pozemkov alebo demografické faktory vedú
k nerovnováhe medzi teoretickými a skutočne realizovateľnými potenciálmi územia. Preto
teoretických moţností je vţdy viac ako skutočne realizovateľných vyuţití územia. Na
základe moţnosti aktivácie, tzv. aktivačné sadzby odhadujú mnoţstvo pozemkov (v
percentách), ktoré môţu byť kaţdoročne vyuţité na stavebné účely. Preto môţu existujúce
pozemky byť ľahšie zaradené do oblasti stredných aţ dlhodobých bilancií a prognóz (obr.
2).
Obrázok 2: Aktivačné faktory pre existujúce potenciály stavebných pozemkov.

Teoreticky existujúci potenciál
využiteľnej zastavanej pôdy

X
X

Ovplyvniteľné
aktivačné
faktory
(napríklad pravidlá
osídľovania, určenie
stavebných
pozemkov)

Miera aktivácie
(v percentách)

=
Reálne existujúci
potenciál využitia
zastavanej pôdy
Zdroj: Mesto Freiburg i. Br. (Nemecko)
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3.3.3. Územný štatút a prognózy pre územné požiadavky
Pre potreby odhadu aktuálnych poţiadaviek pozemkov na bytovú a komerčnú výstavbu sú
potrebné vylepšené metódy kalkulácií zaberania pozemkov, rovnako ako záväzné prognózy
počtu obyvateľov. Oba nástroje sú nevyhnutné pre riešenie vývoja komunity v súlade s
cieľom zníţiť vyuţívanie pôdy na... (uveďte čiastku napr. 30 ha) .. za deň do roku...
(doplňte rok) .. ,a uprednostniť vnútorný vývoj pred vonkajším vývojom.
Mestá a mestské oblasti s cieľom realizovať politiku opätovného vyuţitia územia by mali
venovať osobitnú pozornosť realistickému odhadu potrieb pozemkov. Okrem toho sa musia
zohľadniť všetky aspekty ako záväzné odhady vývinu populácie a územných poţiadaviek,
stanovenie noriem pre stanovenie moţností vyuţitia územia a stanovenie špecifikácií pre
vlastnú potrebu a príspevky na pozemky, ktoré majú potenciál pre občiansky a komerčný
vývoj. Zavedenie týchto krokov sa prejaví zmenšením spotreby územia pri prípravnom
a záväznom územnom plánovaní. Po zavedení pravidiel pre stanovenie moţností vyuţitia
územia a stanovenie špecifikácií pre vlastnú potrebu a príspevkoch na pozemky s
potenciálom pre bývanie a komerčné vyuţitie, prognózy dopytu umoţnia príslušné
posúdenie vnútornej moţnosti rozvoja. Aj keď politické rozhodnutia o pozemkoch sú často
menej závislé na prognózach ako na iných stanoviskách, integrácia prognózy dopytu
povedie k objektivizácii politických rozhodovacích procesov na úrovni samospráv. Tým, ţe
zvaţuje kvantitatívne vymedzenie chránených území, rovnako ako prioritu vnútorného
rozvoja, územné plánovanie a príprava
právne záväzného územného plánovania sú
schopné efektívnejšie realizovať politiku opätovného vyuţitia územia. Územné prognózy,
ktoré zvaţujú hodnotu územných poţiadaviek môţu prispieť k väčšiemu povedomiu o tom,
ako je pôda pouţívaná a zabezpečiť väčšiu transparentnosť pokiaľ ide o náklady (a
dlhodobé zostatkové náklady) a prínosy územných rozhodnutí.
Na rozdiel od presných hodnotení dopytu pozemkov na bývanie, odhady dopytu pozemkov
pre komerčné účely obsahujú nepresnosti, pretoţe sú závislé na ponukou orientované
výzvy.
Viď príklad, týkajúci sa populačného vývoja v oblasti Voitsberg (Rakúsko) v prílohe 4.2.
3.3.4. Technika plánovania scenárov
Plánovanie scenárov je technika, ktorá umoţňuje pohľad do budúcnosti. V rámci
Manaţmentu opakovaného vyuţitia územia plánovanie scenárov ponúka relevantné
informácie pre zavádzanie zákonov a rozvoj.
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Plánovanie scenárov je metóda, ktorá stimuluje rôzne pohľady a predstavy o budúcnosti,
pretoţe zahŕňa pomerne veľkú neistotu ohľadom budúcnosti. Centrom záujmu nie je ani
najväčšia pravdepodobnosť ani presnosť, ale skúšanie rôznych faktorov a ich vzájomnej
závislosti v jasne vymedzenom rámci. Scenáre sa ako "moţné budúcnosti" nepokúšajú
predvídať, ktoré z týchto v budúcnosti nastanú (prognózy), alebo ktoré z nich sú
poţadovaným výsledkom.
Existuje niekoľko techník scenárov, ale najpouţívanejšou je takzvaná prieskumná metóda.
Prieskumný prístup skúma rozsah moţného budúceho vývoja a nakoniec poskytuje
niekoľko budúcich scenárov. Popritom sa vyvíjajú smerové a alternatívne scenáre za
účelom "predpovede". Scenáre sú schopné demonštrovať manévrovací priestor pre kontrolu
rozvoja obcí, napríklad vyvaţovaním ponuky a dopytu.
Scenáre sú vytvorené na podporu prípravy rozhodnutí o rozdeľovaní územia. Avšak
nenahrádzajú ani politické diskusie, ani proces hodnotenia a názorov. Na základe rôznych
predpokladov ohľadom dostupnosti existujúcich potenciálov krajiny a budúcich územných
poţiadaviek môţu byť vyvinuté rôzne typy scenárov, napríklad scenár efektívnosti,
základný scenár, a pesimistický scenár. Následne všetky scenáre načrtnú spoločný
vývojový trend.

3.4. Účastníci manažmentu opätovného funkčného využitia územia (Modul
4)
3.4.1. Úvod Modulu 4
Ciele školiaceho modulu 4 sú nasledovné:
identifikácia postupov pre všetkých príslušných administratívnych a súkromných
účastníkov
identifikácia a analýza vzorov správania, motivácia, podpora a opozícia
senzibilizácia pre rozvoj siete a vytvorenie zodpovedajúcej spolupráce a organizačnej
štruktúry
Obsah školiaceho modulu 4 je nasledovný:
spektrum aktérov /účastníkov
poţiadavky na vyuţitie pôdy
zakladanie stavby, druhy spolupráce a organizačných foriem
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3.4.2. Spektrum aktérov
Manaţment opätovného vyuţitia územia v mestských oblastiach nemôţe byť riadený
pôsobením jednej primárnej zúčastnenej strany. V skutočnosti môţe byť dosiahnutý iba
koordinovaným úsilím rôznych verejných a súkromných subjektov. To zahŕňa komunálnych
zákonodarcov, rôzne miestne oddelenia správnych orgánov (mestské zastupiteľstvá,
územné plánovanie, ţivotné prostredie, rozvoj podnikania, nehnuteľnosti a financie),
oddelenie územného plánovania, podniky, zdruţenia pre rozvoj podnikania, developérov,
realitných kancelárií, veľkých vlastníkov, bánk, plánovacích kancelárií, zdruţení ochrany
prírody a ţivotného prostredia, výbory zloţené z členov občianskej spoločnosti a podobne.
Obrázok 3: zainteresované subjekty z manažmentu opätovného využitia územia (na
základe výskumov v Nemecku)
Podieľníci

Mestský
plánovací úrad

Vyššie úrovne
plánovania
Rozvoj
obchodu

Regionálne plánovanie
Regionálne združenia

Obchodná a
priemyselná komora

Veľkostatkári

Zainteresované
subjekty
Ochrana prírody a
enviromentálne združenie

Developéri a
finančníci

Realitný sektor

Združenia majiteľov
stavieb a pozemkov

Poľnohospodárska
komora a autority
združenia farmárov

Výskumníci

Združenia
nájomcov

Zdroj: Nemecký inštitút pre mestské záležitosti (Difu) 2008.
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Vytvoriť udrţateľný manaţment opätovného vyuţitia územia a zaviesť nevyhnutné kroky
potrebné na jeho realizáciu je moţné dosiahnuť iba prostredníctvom spolupráce
a konštruktívneho zváţenia záujmov zainteresovaných účastníkov. To je obzvlášť dôleţité
pre opätovné vyuţitie spustnutých pozemkov, ktoré je často vnímané ako jediná úloha
samospráv a príliš zriedka ako úloha, ktorá musí byť vyriešená pomocou spoločného úsilia
zo strany verejného sektora a tieţ zo strany súkromných podnikov. Schopnosť
spolupracovať, vhodné štruktúry spolupráce a komunikácie, šírenia informácií a mediačné
sluţby sú preto veľmi dôleţité pre úspešné pouţitie manaţmentu opätovného vyuţitia
územia.
Pokiaľ ide o obecné a regionálne poţiadavky, ciele, úlohy a inštitucionálna sieť strán
zainteresovaných na vytvorení manaţmentu opätovného vyuţitia územia majú byť vybrané
s rešpektom pre obecné a regionálne poţiadavky. Výber musí byť vykonaný v kontexte
úloh zúčastnených strán a s ohľadom na trvalo udrţateľné vyuţívanie manaţmentu
opätovného vyuţitia pôdy . Zúčastnené strany by mali byť zapojené uţ do procesu
definovania cieľov na komunálnej alebo regionálnej úrovni, pri výbere a adaptácii vhodnej
sady nástrojov a v rozvoji akčných plánov.
3.4.3.

Požiadavky a potreby využitia územia.

Pôda je vo všeobecnosti predmetom uplatnenia rôznych poţiadaviek, ktoré sa líšia v
závislosti od skupiny spotrebiteľov a lokality. K dosiahnutiu funkčného manaţmentu
opätovného vyuţitia pôdy je potrebné tieto faktory zváţiť a analyzovať na miestnej úrovni.
V oblasti bývania je treba zvaţovať poţiadavky ľudí na viac ţivotného priestoru alebo
súkromnú domovú výstavbu, rovnako ako trend budovania obytných domov (napr. v rámci
dôchodkového zabezpečenia). Je dopyt po bývaní v oblastiach so zeleňou a bez hluku
(napr. dom so záhradou a terasou) a zdravom či detským hrám naklonenom regióne.
Ďalšie parametre pre výber obytných lokalít sú moţnosti vzdelávania, regenerácia a voľný
čas. Často hrajú rolu tieţ špecifické ţivotné a voľnočasové nároky mladých dospelých ľudí,
slobodných a starších osôb, rovnako ako parkovacie miesta.
V oblasti priemyslu a podnikania je hlavným faktorom dopyt po priestore. Priemysel
potrebuje často jednoposchodové budovy s parkovaním a prípadnú moţnosť rozšírenia
priestorov. Iné podniky potrebujú priestor, ktorý sa dá rozdeliť na malé časti, a ktorý sa
nachádza v blízkosti obytných štvrtí (napr. remeselníci). Pre tieto skupiny uţívateľov je
dôleţité, aby sa predišlo problémom so susedmi kvôli hluku a emisiám a aby mali blízke
pripojenie na diaľnicu.
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V oblasti sluţieb a obchodu je zjavný vzostup dopytu po pozemkoch, hlavne pre obchod.
V obchode sa tieţ zvyšuje mnoţstvo predajných plôch v oblasti sluţieb, ktoré nie sú závislé
na spotrebiteľoch odchádzajúcich z centra do lacnejších okrajových oblastí. Na druhej
strane je poţiadavka na malé a stredné pozemky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obchodu
a sluţieb - tieţ v centrách. Dôleţitá je dostupnosť verejnými dopravnými prostriedkami,
autami atď.
Tieto rozmanité poţiadavky na umiestnenie a pouţitie reprezentujú jednu stranu, opačnú
stranu predstavuje územné plánovanie a postupy vnútorného vývoja alebo kompaktné
mesto. Avšak realita ukazuje, ţe tieto poţiadavky viedli v poslednom období k väčšiemu
záberu pôdy predovšetkým na predmestiach alebo aglomerácii miest a nie v
centralizovaných oblastiach krajiny.
3.4.4.

Siete ako organizačný model spolupráce

Rozsah záujmov príslušných zainteresovaných strán je rôzny. Navyše záujmy sú často
protichodné. Preto je dôleţité pouţívať kompromisne orientovaný postup a motivovať
všetkých. Mohlo by byť uţitočné obrátiť sa na uţ existujúce miestne alebo regionálne siete,
napr. rozvojovú agentúru pre spoluprácu. Tieto existujúce siete majú vo všeobecnosti
skúsenosti v súťaţi, lokalizovaní konfliktov, rovnako ako zamietaní nákladov. Je to tieţ
dôleţité z hľadiska spolupráce
mesta a vidieka, pretoţe je tu všeobecne vnímaná
nerovnováha medzi partnermi. Menšie obce v okolí väčších miest sa často obávajú, ţe budú
ukrátené.
Formálne a neformálne verejnoprávne organizácie môţu mať rôzne formy: Mestské /
vidiecke organizácie, miestne susedské organizácie, plánovaco – administratívne únie.
Tieto formy spolupráce môţu byť zaujímavé pre výstavbu inštitúcie pre manaţment
opätovného vyuţitia pôdy. Je tieţ moţné organizovať ... (vlož príklad napr. verejnoprávne
zmluvy) .. alebo ... (vlož príklad....napríklad obecná spolupráca) .. V spolupráci medzi
obcami je moţné pripraviť spolu ... (doplňte príklady, napr. spoločné plány výstavby
krajiny, spoločné priemyselné parky, vývoj kompenzácie územia alebo
regionálnych
rozvojových koncepcií) .. Navyše v posledných rokoch boli zaloţené ... (doplňte príklady
napr. neformálne štruktúry spolupráce so zameraním na komunikáciu a budovanie
konsenzu a integrácie občanov a súkromných zainteresovaných strán) ... Ďalej je moţné
usporiadať súkromnoprávne organizácie, ktoré majú často väčšie ekonomické
a prevádzkové prebytky na vývoj, napr. pre reaktiváciu a marketing znečistených
industriálnych pozemkov. Ale tieto súkromnoprávne organizácie nemajú ţiadnu
zodpovednosť verejnej správy.
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Nezávisle na spolupráci a organizačnej štruktúre je dôleţité, aby samosprávy, ktoré sú
obmedzené v činnostiach územného rozvoja - v zmysle úspešnej spolupráce - vytvorili silné
stimuly pre kooperatívne rokovania.
Manaţment opätovného vyuţitia územia ţije z interakcie verejného a súkromného sektora.
Tieto zainteresované strany musia:
brať do úvahy politické ciele vyuţívania pôdy,
pouţívať rôzne kombinácie nástrojov,
riadiť ponuky a dopyt po pôde
vyuţiť existujúci potenciál krajiny.

3.5. Nástroje regionálneho manažmentu opätovného funkčného využitia
územia (Modul 5)
3.5.1.

Úvod do Modulu 5

Ciele vzdelávacieho modulu 5 sú tieto :
rozvoj
porozumenia s ohľadom na účinky, potenciály pre dosiahnutie cieľov a
efektívnosti jednotlivých nástrojov
rozvoj vedomostí o primeranom pouţití nástrojov
senzibilizácia pre moţné nové (napr. ekonomické) nástroje pre riadenie trvalo
udrţateľného pozemkového manaţmentu
Obsah vzdelávacieho modulu 5 je takýto:
kombinácia nástrojov: pole pôsobnosti a strategických cieľov
existujúce nástroje pre silnejší regionálny manaţment opätovného vyuţitia územia na
podporu vnútorného vývoja
ďalšie existujúce nástroje z manaţmentu opätovného vyuţitia územia v regiónoch
s rastúcou dynamikou rozvoja. (Zvláštny zreteľ : ochrana voľného priestoru a území
regenerácie )
ďalšie existujúce nástroje manaţmentu opätovného vyuţitia pôdy v regiónoch so
zniţujúcou sa dynamikou vývoja (zvláštny zreteľ: rekonštrukcie a dekonštrukcie,
renaturalizácia)
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nové nástroje pre regionálny manaţment opätovného vyuţitia územia
3.5.2. Kombinácia nástrojov: Akčné polia a strategické ciele
Manaţment opätovného vyuţitia územia potrebuje integrované a komplexné riadenie v
oblasti stratégie a rozsahu pôsobnosti, ktoré vyţaduje komplexné vyuţitie nástrojov
(kombináciu nástrojov). Aj mix stratégií musí byť vhodný na dosiahnutie cieľov a musí
vziať do úvahy rôzne rámcové podmienky, ktoré sú kombináciou existujúcich a nových
právnych, plánovacích a ekonomických nástrojov.
Všeobecné nástroje so zameraním na manaţment opätovného vyuţitia územia sú uvedené
a popísané v kapitole 3.2.5:
Informácie,
Plánovanie,
Spolupráca,
organizácie / riadenie,
investície a programy financovania, rozpočet,
marketing,
opatrenia
ďalšie.
Nástroje musia byť zamerané na hlavné strategické ciele manaţmentu opätovného vyuţitia
územia :
posilnenie vnútorného rozvoja,
ochrana nezastavaných a rekreačných priestorov,
konverzie, demontáţ a renaturalizácia,
Tým je zaistené, ţe balík nástrojov splní potreby miest a mestských oblastí bez ohľadu na
stav dynamiky vývoja (rast, stabilita alebo zmenšovanie).

3.5.3. Existujúce nástroje pre regionálny manažment opätovného využitia územia
na posilnenie vnútorného rozvoja
Nezávisle na vývoji štruktúry v jednotlivých mestských oblastiach sa nasledujúce nástroje
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ukázali byť vhodnými a veľmi účinnými pri dosahovaní cieľov CircUse. Tieto nástroje môţu
odráţať individuálny dynamický vývoj a prispieť k splneniu cieľa vnútorného vývoja:
regionálne programy,
medzimestské plánovanie,
zhodnotenie územných poţiadaviek ( kľúčová súčasť
prípravného právne záväzného územného plánovania),
informačné
rozhodnutí,

nástroje

na

ovplyvnenie

obecných

územného

plánovania

a administratívnych

a

územných

plánovanie ďalších štvrtí a lokalít (napr. Skúšobné plánovanie, rámcové plány, riadiace
plánovanie),
určenie zodpovednosti za úlohy mestského regiónu manaţmentu opätovného vyuţitia
územia,
rozhodnutia rád samospráv o územnej politike,
informačné nástroje pre vlastníkov nehnuteľností,
marketing,
existujúcie programy financovania

3.5.4. Ďalšie existujúce nástroje, ktoré podporujú manažment opätovného
využitia územia v mestských oblastiach so známkami zvyšovania vývoja
(zvláštny zreteľ : ochrana nezastavaných a rekreačných priestorov)
Nasledujúcenástroje sú zamerané na aktivity vyţadované v rastúcich regiónoch, kde
vysoký dopyt po pozemkoch vedie k neustálemu
miznutiu
voľných priestranstiev,
zvýšeniu konfliktov záujmov a napätia pri vyuţívaní pôdy:
vymedzenie oblastí zdrojov kompenzácie (náhradné pozemky a alternatívne opatrenia,
oblasti zdrojov kompenzácií a kompenzačné nástroje),
vymedzenie chránených oblastí prostredníctvom orgánov ochrany prírody,
zachovanie a zväčšenie otvorených priestranstiev: rekreačné priestory, špeciálne
účelové členenie v periférnych oblastiach, (skleníková výroba), poľnohospodárstvo.
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3.5.5. Ďalšie existujúce nástroje, ktoré podporujú manažment opätovného
využitia územia v mestských oblastiach so známkami klesajúceho vývoja
(zvláštny zreteľ: konverzia, demolácia, rekultivácia)
Zmenšujúce sa regióny a mestá si vyţadujú ďalšie nástroje, ktoré riešia dôsledky
zniţovania populácie, prázdne budovy, funkčný deficit a prebytok miesta:
mestská výstavba
financovanie programov zameraných na brownfields-znečistené industriálne pozemky
a C-miesta (C-miesta nie sú v stave, kedy regenerácia môţe byť zisková. Ich
regenerácia je závislá predovšetkým na verejnom sektore alebo obecných projektoch).

3.5.6.

Nové nástroje pre regionálny manažment opätovného využitia územia

Existujúce nástroje často nie sú vhodné na dosiahnutie cieľov manaţmentu opätovného
vyuţitia územia so zameraním na zniţovanie a kvalitu vyuţívania pôdy. Je dopyt po
nástrojoch, ktoré dopľňajú existujúce plánovacie a ekonomické nástroje, ktoré dávajú
ekonomické stimuly pre rozvoj zníţeného vyuţívania pôdy. Zároveň prebieha diskusia od
miestnej úrovne aţ po úroveň EU. Napríklad vo Švajčiarsku bola spísaná petícia na
vyhlásenie referenda na všeobecné moratórium vyuţitia pôdy (Landschaftsinitiative "Raum
Mensch und Natur für" 2011).
Hlavné ekonomické nástroje pre manaţment opätovného vyuţitia územia sú v súlade s
nasledujúcimi tromi prístupmi:
ovplyvňujú ceny nehnuteľností (napr. reforma daňového systému nehnuteľností alebo
reforma dane z prevodu pozemkov) na stiahnutie / zniţovanie podnetov pre výstavbu
na nových miestach ponúkaných verejnými a súkromnými partnermi,
zaviesť cenové mechanizmy pre územné členenie novej pôdy pre rozvoj (napr.
zriadenie obchodovateľných osvedčení o uţívaní pôdy alebo rozdelenie stavebných
pozemkov v kombinácii s analýzou nákladov a výnosov) pre ďalšiu motiváciu obcí k
plánovaniu vnútorného rozvoja,
vytvoriť moţnosti financovania a prispôsobiť podmienky financovania pre manaţment
opätovného vyuţitia územia (napr. daňová reforma na obecnej úrovni, nízko úročené
pôţičky, realitné fondy, poistenie zodpovednosti za škodu, dotácie, renaturalizácia)
pre značné posilnenie vnútorného vývoja.
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3.6. Akčné plány manažmentu opätovného funkčného využitia
územia (Modul 6)
3.6.1. Zavedenie modulu 6
Ciele vzdelávacieho modulu 6 sú nasledujúce:
úvod do poţiadaviek, cieľov a tvorby akčných plánov
budovanie poznatkov o všeobecnom algoritme pre spracovanie a adaptačné pístupy k
akčným plánom
zavádzanie prostriedkov a nástrojov pre opatrenia a činnosti v rámci integrovaného
akčného plánu

Obsah vzdelávacieho modulu 6 je nasledovný:
všeobecné informácie o akčných plánoch
predpoklady pre rozvoj akčných plánov
ciele územnej politiky akčných plánov
štruktúra akčných plánov
príkladové balíčky opatrení pre regionálny akčný plán

3.6.2. Všeobecné aspekty
Pre realizáciu manaţmentu opätovného vyuţitia územia v mestskej oblasti sú okrem
preskúmania existujúcich nástrojov tieţ dôleţité integrované akčné plány.
Integrované akčné plány pre manaţment opätovného vyuţitia územia v mestskej oblasti
predstavujú balíček nástrojov, ktorý môţe byť zavedený alebo spustený lokálne na
miestnej úrovni, a ktoré môţu prispieť k asanácii starých priemyselných areálov a zníţeniu
vyuţívania pôdy. Obvyklé balíčky opatrení sú zamerané na zníţenie členenia nerozvinutej
krajiny a vyuţívanie potenciálu existujúcich pozemkov na predtým zastavaných územiach.
Integrované akčné plány manaţmentu opätovného vyuţitia územia pre mestskú oblasť
krajiny sú neformálne nástroje na vytvorenie opätovného vyuţitia územia v krátkodobom a
strednodobom horizonte. Vyplývajú z diskusie o cieľoch politiky vyuţívania pôdy pre
mestské oblasti, analýzy účinnosti existujúcich nástrojov riadenia pre reguláciu vyuţitia
územia a vyhodnotenie inštrumentálnych, priestorových a organizačných nedostatkov.
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Uvádzajú súbor opatrení potrebných v krátkodobom a strednodobom horizonte k
dosiahnutiu
cieľov územnej politiky mesta a mestského regiónu. Tieto opatrenia sú
obvykle úzko späté so zavedenými formálnymi a neformálnymi nástrojmi územného
plánovania. Akčné plány určujú záväzky
zainteresovaných strán, aspekty procesu
organizácie a riadenia, ako aj hodnotenie výkonnosti a časový harmonogram pre
implementáciu. Integrované akčné plány sú orientované najmä na implementáciu. Nemôţu
a nemali by nahradiť existujúce plánovanie, namiesto toho opatrenia udávané v akčných
plánoch by mali byť spletené s priestorovo relevantným formálnym a neformálnym
plánovaním alebo existujúcim odvetvovým plánovaním a konceptom plánovania. Kľúčový
prvok integrovaného akčného plánu uvádza detailný obraz kaţdého opatrenia uvedeného
v balíčku opatrení.
Odporúčania pre načrtnutie takéhoto zobrazenia sú:
stručný popis kaţdého opatrenia,
popis, ako opatrenia
stanovených cieľov,

pomáhajú pri odstraňovaní aktuálych problémov / dosiahnutí

zoznam povinností uţívateľov pôdy v meste a mestskom regióne ,
popis typu, rozsahu a zdroj financovania opatrení,
časový harmonogram pre realizáciu opatrení,
očakávané účinky jednotlivých opatrení.
S odvolaním sa na dôleţitosť akčných plánov jediným hlavným modulom seminára by malo
byť vypracovanie akčných plánov. Preto: Uveďte prosím v rámci workshopu CircUse ...
(uveďte meno ..., napr.: "Budúcnosť využívania pôdy v oblasti ... uveď meno .....) ... a
modul pre rozvoj regionálneho akčného plánu pre regionálny manaţment pre opätovné
vyuţitie pôdy.
Miestny akčný plán je dôleţitým strategickým prvkom pre vytvorenie manaţmentu
opätovného vyuţitia územia pretoţe:
pomáha regiónu / mestu ... (uveď meno ...) ... ako neformálny nástroj pre postupný
rozvoj a implementáciu stratégie manaţmentu opätovného vyuţitia územia ,
je úzko spojený s výberom nástrojov a diskusií pretoţe odráţa prípadnú úpravu
existujúcich nástrojov so zameraním na akčnú oblasť v regióne,
akčné plány odráţajú rozdielne názory zainteresovaných strán a ich inštrumentálnu
potrebu zmien,

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Príručka pre prípravu pilotného tréningového kurzu CircUse v partnerských krajinách
www.circuse.eu

koncepčné inovatívne impulzy koncepcie vyuţitia manaţmentu opätovného vyuţitia
územia sa odráţajú v regionálnom akčnom pláne.
Nasledujúci obrázok ukazuje ideálny postup pre rozvoj regionálneho akčného plánu na
podporu manaţmentu opätovného vyuţitia územia.
Obrázok 4: Zostavenie akčného plánu na podporu manažmentu opätovného využitia
územia

Zdroj: Difu, vlastný diagram.
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Pre úspešnú realizáciu akčných plánov je na jednej strane dôleţité poverenie na základe
uznesenia orgánov miestnej samosprávy (napr. obecnej rady, oblastného parlamentu alebo
výboru pre územné plánovanie) a na druhej strane neustála spätná väzba čiastočných
výsledkov s miestnou politikou alebo aj s verejnosťou.

3.6.3. Požiadavky na prípravu akčných plánov
Pri príprave integračných akčných plánov je treba mať na zreteli rôzne poţiadavky .
Dôleţité sú údaje týkajúce sa existujúcich a budúcich problémov, a je treba poznať rozvoj
priestor pre opatrenia. Kaţdý akčný plán sa zameriava na špecifické regionálne rámcové
podmienky, ako sú:
vývoj a problémy štruktúry obyvateľov
demografický vývoj
ekonomické podmienky a štrukturálne politické ciele
nároky na priestor / pozemky na bývanie a podnikanie
zúčastnené strany
existujúce moţnosti pre vnútorný vývoj pozemkov
Regionálne rámcové podmienky musia byť analyzované a vyhodnocované najprv na
dosiahnutie skutočných cieľov, ako stabilizácia hustoty osídlenia a na zvýšenie produktivity
regiónu pomocou transparentnej databázy.

3.6.4. Ciele územnej politiky a akčné plány
Akčný plán predstavuje rôzne kvalitatívne ciele na základe špecifickej analýzy regionálnych
problémov. Kvalitatívne ciele sa musia vyvinúť konsenzuálne. Moţné kvalitatívne ciele sú:
priorita vnútorného rozvoja pred vonkajším: zameranie na revitalizáciu a aktiváciu
nevyuţitých pozemkov a budov, stavebné medzery, konverzné plochy a staré
priemyselné pozemky
zníţenie suburbanizácie (vo určitej oblasti / v mnohých oblastiach regiónu)
koncentrácia zastavaných
infraštruktúrou

pozemkov

na

oblasti

s

existujúcou
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v obciach zniţovanie ponukovo orientovaného
orientovaného rozvoja existujúcich pozemkov,

plánovania v prospech dopytovo

stabilizácia hustoty osídlenia
zvýšenie produktivity územia
ponechanie infraštruktúry sluţieb v dlhodobej perspektíve
údrţba a rozvoj vysoko kvalitných prírodných pozemkov (vo vymedzenom priestore / v
mnohých oblastiach regiónu)
Ďalej je dôleţité vymedziť špecifické mnoţstvo dopytu po pôde na regionálnej úrovni.

3.6.5. Štruktúra akčného plánu
Integrovaný akčný plán zahŕňa opatrenia v rôznych oblastiach činnosti s vysokou
relevanciou pre dosiahnutie cieľov manaţmentu opätovného vyuţitia územia. Do plánu by
mali byť začlenené súčasné aj plánované činnosti. Štruktúra akčného plánu je nasledovná:
1. Dôvod
2. Ciele a strategický prístup: Manaţment opätovného vyuţitia územia ako smernica
pre rozvoj mesta a regiónu
3. Balík opatrení manaţmentu opätovného vyuţitia územia
4. Návrh na ďalšie činnosti pri realizácii súboru opatrení
Dôvod: Na začiatku akčného plánu stojí popis pozadia a poţiadaviek súvisiacich so
spotrebou pozemkov pre rozpravu o kvantitatívnych a kvalitatívnych poţiadaviek krajiny.
Po prípade súčasné, existujúce regionálne posudky, rozhodnutia alebo ciele ktoré sú
relevantné pre zníţenie alebo kvalifikáciu dopytu vyuţívania pôdy by mali byť zohľadnené v
tejto fáze .
Ciele a strategický prístup: musia byť prerokované súčasné a budúce problémy, poţiadavky
a ciele, ktoré sú relevantné pre poţiadavku vyuţitia územia. Ďalej musia byť formulované
(úspešné aj neúspešné) činnosti pri riešení poznaných problémov a tieţ úlohy spojené s
plnením myšlienky manaţmentu opätovného vyuţitia územia . Krátka zmienka o balíku
opatrení pre mesto alebo regionálny manaţment opätovného vyuţitia územia popísaná v
nasledujúcej kapitole by mala byť uzavretím tejto kapitoly.
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Príprava balíka opatrení: ústredným prvkom akčného plánu je podrobný opis plánovaného
balíka opatrení (vo všeobecnosti päť aţ sedem balíčkov). Opis by mohol zodpovedať
nasledujúcemu náčrtu:
stručný opis opatrení,
dôvod pre toto opatrenie – prečo s týmto opatrením môţeme dosiahnuť naše ciele,
popisu záväzkov zúčastnených strán v meste alebo regióne,
popis druhu, mnoţstva a zdrojov pre financovanie opatrenia,
časový harmonogram na realizáciu opatrenia,
očakávané dopady opatrenia.
Ako uţ bolo uvedené akčný plán by mal určiť zodpovednosti účastníkov za osobitné
opatrenia. Ak je nutné zahrnúť neverejných a mimooblastných účastníkov (aj v prípade
potreby zmeny na úrovni kraja) na zavedenie balíčka úspešných opatrení, ak je treba
v záujme realizácie balíka opatrení kontaktovať subjekty na vyššej úrovni (napr. vrátane
investorov, finančných inštitúcií, návrhov na optimalizáciu kraja alebo územného
plánovania). Taktieţ sa dá uvaţovať o spojení týchto činností v rozvojovej agentúre.
V tejto fáze akčného plánu je ďalej moţné len odhadnúť náklady na opatrenia. Presnejšie
nastavenie alebo kalkulácie nákladov sú moţné v neskoršej fáze konania, najmä v rámci
diskusií a rokovaní po navrhnutí akčného plánu.
Návrhy na ďalšie konanie: záverečná kapitola akčného plánu by mal obsahovať návrhy na
ďalšie postupy s ohľadom na priority realizácie. Je tieţ moţné formulovať návrhy na
procesný spôsob monitorovania, systém podávania správ a na kontrolu účinnosti.
Tento akčný plán a taktieţ zahrnuté odporúčania pre ďalšie konanie by mali byť
podpísané miestnymi a regionálnymi rozhodovacími orgánmi alebo orgánmi zodpovednými
za realizáciu (napr. administratíva) podľa opatrení alebo časových plánov.
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3.6.6. Príklady balíčkov opatrení akčného plánu
manažmentu opätovného využitia územia

na

podporu

regionálneho

Tabuľka č 2: Príklady balíčkov opatrení pre integrované akčné plány v rastúcich
a zmenšujúcich sa mestách alebo regiónoch.

Dynamika
regionálneho
rozvoja

Príklady balíčkov opatrení

Rastúce

Optimalizácia informačného zázemia pre pracovníkov na rozhodovacej úrovni
aj pre orgány verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni. Môţe sa
zamerať aj na ďalšich účastníkov.
Moţné nformácie: napr. analýza vyuţitia nákladov nového určeného územia.

Klesajúca

Optimalizácia vplyvu riadenia na regionálnej plánovacej úrovni s pomocou
záväzných obmedzení o spotrebe územia. Ďalej beţné a záväzné postupy a
kritériá pre rozhodovanie o moţnostiach vnútorného rozvoja.
Vyvaţovanie a stavebná mobilizácia rozdelených malých častí potenciálnych
pozemkov v rámci partnerstva verejného a súkromného sektora s aktívnym
kontaktom na majiteľa týchto pozemkov.
Príprava kvalifikovaných odhadov pozemkového dopytu pre región pomocou
spoločných kritérií. Tieto zvaţujú potenciál vnútorného rozvoja ako podklad
pre plánovanie regionálneho rozvoja.
Začatie medzimestského dialógu o novom určení pozemkov pre optimalizáciu
medzimestskej spolupráce v regióne. Taktieţ osvojenie si uznesenia
o pozemkovej politike neformálnym takisto ako medzimestským plánovaním.
Finančná podpora cieľov manaţmentu opätovného vyuţitia územia štátom
a krajom zavádzaním a upravovaním príslušných programov financovania.
Pomocou rekonštrukcie mesta sa vyrovnať s demografickými zmenami a
podporiť integrovaný rozvoj mesta dialógom s bytovými druţstvami a ďalšími
vlastníkmi.
Optimalizácia vplyvu riadenia na regionálnej úrovni, plánovanie s pomocou
záväzných obmedzení spotreby územia. Ďalšie beţné a záväzné postupy a
kritériá pre rozhodovanie o vnútorných rozvojových moţnostiach.
Zavádzanie regionálneho vyvaţovania záujmov územného rozvoja
Realizácia revolvingového obecných fondov finančných prostriedkov na
revitalizáciu malých brownfieldov -priemyselných pozemkov.
Ďalší rozvoj spolupráce medzi mestom a súkromnými subjektmi, napr.
vlastníkmi pozemkov, manaţmentom priemyselných nehnuteľností a
marketingom komerčných priestorov.
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Zakotvenie dôleţitých cieľov a základných princípov manaţmentu opätovného
vyuţitia územia v politike územného rozhodovania.
Základný rozvoj regionálneho riadenia starých priemyselných pozemkov a ich
pokračovanie.
Finančná podpora cieľov manaţmentu opätovného vyuţitia územia zavádzaná
a upravovaná štátom a krajom príslušnými programami financovania.

4. Prílohy
4.1.

Príklad využitia územia v Rakúsku

Priemerné využitie územia pre účely obyvateľstva a dopravy v období medzi rokmi 2003 a
2010 bol 14 ha za každý deň. Navyše každý deň 10 ha pre využitie voľného času a iné
pozemky.

Obrázok 5: Využitie územia v Rakúsku, 2003 – 2010
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Zdroj: BMFLUW, 2011.
Vývoj osídlenia a dopravných plôch viac
než proporcionálne odkazuje na vývoj
populačného rastu. Priemerné sídlisko v Rakúsku malo v roku 1950 200 m 2 na obyvateľa
a v roku 2010 500 m2 na jedného obyvateľa.
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Obrázok

6:
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Zdroj: BMFLUW, 2008.

4.2. Príklad rozvoja populácie v regióne Voitsberg
Nasledujúci obrázok ukazuje predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v regióne Voitsberg
(červená čiara) a v kraji Štajersko (čierna čiara).
Obrázok 7: Vývoj počtu obyvateľov v Štajersku a regióne Voitsberg (Rakúsko)
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Zdroj: ÖROK, 2010.
Región Voitsberg sa skladá z 25 obcí, ktoré sú väčšinou malé s menej ako 2000
obyvateľmi. Celková populácia je 52 500 obyvateľov v roku 2010.
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